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Dne: 14.10.2011 Naše značka: NA-  2990-3/05-2011 Vyřizuje/tel.: Koucký / 974 847 455 
Vaše značka:         
 
Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Nákup dokumentového 
skeneru Kodak i1420 pro potřeby projektu bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany 
archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ 

 
Národní archiv si Vás jako společnost působící v daném oboru podnikání ve vztahu 
k předmětu této veřejné zakázky dovoluje vyzvat k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem Nákup dokumentového skeneru Kodak i1420 pro 
potřeby projektu bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů 
důležitých pro potřeby státu“. 
Předmětem veřejné zakázky je dodání dokumentového skeneru Kodak i1420 s příslušenstvím 
určeného pro zhotovování digitálních reprodukcí archivních dokumentů, jeho zprovoznění 
a vyškolení obsluhy. 
Základní údaje:  
1. Identifikační údaje zadavatele:  

Česká republika – Národní archiv,  
Archivní 2257/4,  
Praha 4 - Chodovec,  
PSČ 149 00,  
IČO: 70979821 

2. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (2. kategorie) na dodávky. Nejedná se 
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

3. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 208.000,- Kč (slovy 
dvěstěosmkorunčeských) bez DPH. 

4. Nabídka musí být podána v českém nebo slovenském jazyce.  
5. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 12:00 hod. dne 25. 10. 2011.  
6. Nabídky je možno podat prostřednictvím podatelny nebo cestou poštovního styku 

na adrese sídla zadavatele: Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec.  
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7. Zadavatel požaduje prokázání základních a profesních uchazeče v rozsahu stanoveném 
zadávací dokumentací.  

8. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení nabídek jsou obsaženy přiložené 
zadávací dokumentaci.  

9. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na dobu 40 dní.  
10. Kontaktní osoba zadavatele: PhDr. Karel Koucký, tel.: 974 847 455, e-mail: 

karel.koucky@nacr.cz. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 

Národního archivu 
 
 
Přílohy 
Zadávací dokumentace 
 
Rozdělovník 
aSolution s.r.o., U Retexu 623, 339 01 Klatovy 
DICOM Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
EXON s. r. o., Spádná 112/3, 321 00 Plzeň 
Scanservice a. s., Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9 
YDS s.r.o, Plotní 75, 602 00 Brno 
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